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20111583442
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за оружјето,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10
ноември 2011 година.
Бр. 07- 4701/1
10 ноември 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО
Член 1
Во Законот за оружјето (“Службен весник на Република Македонија” број 7/2005,
47/2006, 42/2007, 86/2008 и 72/10), во членот 17 зборовите: „надлежната комисија на
Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.
Член 2
Во членот 66 зборовите: „надзор над државната граница“ се заменуваат со зборовите:
„гранична контрола“.
Член 3
По членот 83-в се додава нов член 83-г, кој гласи:
„Член 83 -г
За прекршоците утврдени со овој закон, надлежниот орган на сторителот на
прекршокот му предлага постапка за порамнување пред да поднесе барање за поведување
на прекршочна постапка.
Ако сторителот на прекршокот е согласен со поведување на постапка за порамнување
надлежниот орган составува записник во кој се забележуваат битните елементи на
дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот, времето, местото и
начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието и лицата затекнати на самото
место.
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Во постапката за порамнување на сторителот на прекршокот му се издава платен налог.
Висината на износот во платниот налог изнесува половина од максималниот утврден
износ на глоба за прекршоците утврдени во овој закон.
Доколку сторителот на прекршокот го прими платниот налог, е должен истиот да го
потпише. Примањето на платниот налог од сторителот на прекршокот се забележува во
записникот.
Ако сторител на прекршок е правно лице, записникот и платниот налог ги потпишува
одговорното лице во правното лице.
Ако сторителот на прекршокот не е согласен со поведување на постапка за
порамнување, надлежниот орган поднесува барање за поведување на прекршочна
постапка пред надлежен суд за водење на прекршочна постапка.
Надлежниот орган води евиденција за покренатите постапки за порамнување и за
нивниот исход.
Во евиденцијата од ставот 8 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве
лични податоци: име и презиме на сторителот на прекршокот, датум и место на раѓање,
живеалиште односно престојувалиште, вид на прекршокот, број на платниот налог кој му
се издава и исходот од постапката.
Евиденцијата од ставот 8 на овој член и личните податоци од ставот 9 на овој член се
обработуваат и водат согласно со прописите за заштита на личните податоци.
Личните податоци од ставот 9 на овој член се чуваат пет години од денот на
внесувањето во евиденцијата.“
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“, а одредбата од членот 1 од овој закон ќе започне да се
применува со започнување на примената на Законот за основање на Државна комисија за
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
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